
QUIZ’TQUIZ’T
7 RONDES MET 7 VRAGEN

GEMAAKT DOOR JE BUURTGENOTEN

LEER JE  
 BUURTGENOTEN   

KENNEN

Een gezellige avond met het risico op
leuke prijzen uit je buurt!

Wil je dat ook? Organiseer het samen met Openbaar Beleven
Bel 06 45 60 04 19

DE BUURT-QUIZ’T IS ZÓ LEUK DAT WE 
HET ELKE BUURT GUNNEN!

Iedereen heeft wel een hobby of passie waar hij of zij  
veel over kan vertellen.

En over al die onderwerpen kun je een quizronde maken.
Na de quizronde ben je die man of vrouw van de kunst,  

auto’s, de voetbalvereniging of wat dan ook.
Je neemt ze mee in jouw passie, vertelt over je land 

van herkomst, je laat zien wat je als ondernemer doet 
of je deelt je vakkennis met de deelnemers.

Dus niet alleen ge-entertained worden door een 
ingehuurde quiz, maar duurzaam verbinding opbouwen 

door de bewoners zelf!

Wanneer je de Buurt-Quiz’t 2 x per jaar organiseert  
leren steeds meer mensen elkaar kennen.

Je buurt wordt steeds een stukje leuker!

OOK EEN QUIZ’T  
VOOR JOUW BUURT?

Dan helpen we je toch om dit 
zelf op te zetten?
Openbaar Beleven begeleidt  
de organisatie van begin tot 
evaluatie.

www.openbaar beleven.nl
Telefoon 06 45 60 04 19

QUIZ’T



WIL JE OOK EEN BUURTQUIZ’T 
IN JE WIJK?

WAT HEB JE NODIG?

Zijn er 2 buurtgenoten die dit willen organiseren?
Dan leren wij hoe je dat doet!

We hebben ruime ervaring en voorbeeldrondes.
We gunnen jullie ook veel leuke leuk avonden Quiz’t-plezier! 

7 rondes van 7 vragen gemaakt door 5 bewoners,
1 ondernemer en 1 vereniging over een zelfgekozen onderwerp.

EN WAAROM ZOU JE DAT DOEN?
• Nou ja, gewoon omdat het gezellig is en  je buurt er

 nog veel gezelliger door wordt.
• Je leert je buurtgenoten op een leuke manier kennen.

• Na de Quiz’t ken je de hobby of passie van je buurtgenoten.  
• Ondernemers in de buurt worden beter zichtbaar.

• Verenigingen kunnen zich laten zien.

Een buurt die wel wat verbinding kan gebruiken en:
• 2 buurtgenoten die de Quiz’t gaan organiseren.

• Een ruimte waar 30 tot 75 mensen in kunnen.
• Een beamer en een microfoon.

• Budget € 800,- wat met een paar quizzen  
snel terugverdiend kan worden.

WAT KRIJG JE?
• Voorbeeldronde en tips voor de makers in PowerPoint.

• Rondes voor de eerste paar keer om op te starten.
• Een ludieke wisseltrofee voor het winnende team!

• Een draaiboek voor de volgende keren.
• Hulp bij het opzetten natuurlijk, ook bij het benaderen  

 van ondernemers, verenigingen en  bij het maken  
van een eigen facebookpagina.

• 10 A3 posters om in je wijk op te hangen.
• Begeleiding tijdens de eerste Quiz’t avond.  

• Een avondvullend programma.
• En natuurlijk een maffe poedelprijs!

• Net wat je nodig hebt, we komen er samen wel uit.
• Eventueel nog wat begeleiding bij de tweede Quiz’t.

Samen overleggen...
Samen winnen...

Vertellen over  
je passie...

Doe-opdracht

Prijzen 
door lokale 
ondernemers

Buurtgenoten presenteren 
hun eigen rondePetje op - Petje af ronde


